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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  media animasi terhadap hasil 
belajar sistem respirasi hewan pada siswa kelas XI IPA.  Penelitian ini telah 
dilaksanakan di MAN 1 Mataram pada bulan Pebruari 2015. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2014/2015. Sampel 
ditentukan melalui teknik simple random sampling dan diperoleh kelas XI IPA1

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol. Desain penelitian 
ini menggunakan nonequivalent control group design. Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur hasil belajar sistem respirasi hewan ranah kognitif adalah tes pilihan 
ganda, afektif dan psikomotor dengan lembar observasi. Data hasil belajar kognitif 
dianalisis dengan uji-t pada taraf signifikansi 5%, sedangkan data hasil belajar afektif 
dan psikomotor dianalisis secara deskriptif dan diuji dengan uji Mann-Whitney pada 
taraf signifikan 5%. Berdasarkan Hasil uji-t diperoleh nilai t-hitung (5,477) lebih 
besar dari t-tabel (1,668) atau (5,477>1,668) yang berarti terdapat perbedaan secara 
signifikan. Hasil uji Mann-Whitney hasil belajar afektif diperoleh nilai signifikan 
sebesar 0,273 lebih besar dari α=0,05 (0,273>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 
yang signifikan. Uji Mann-Whitney hasil belajar psikomotor  diperoleh nilai 
signifikan sebesar 0,273 lebih besar dari α=0,05 (0,273>0,05) yang berarti tidak ada 
perbedaan yang signifikan. Secara deskriptif, hasil belajar afektif dan psikomotor 
sama-sama berada pada katagori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa media animasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar sistem respirasi 
hewan ranah kognitif, sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotor  tidak 
berpengaruh signifikan pada siswa kelas XI IPA di MAN 1 Mataram tahun ajaran 
2014/2015.

Kata-kata Kunci : Media Animasi, Hasil Belajar, Sistem Respirasi Hewan.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know whether this media have effect or not into 
learning outcomes of animal respiration material in science students of  XI grade. 
This research has been holding in State Religious High School 1 of Mataram in 
February of 2015. Population of this research is all students of XI grade science in 
academic year of 2014/2015. Samples were determined through simple random 
sampling technique and we got the results that XI science 1 as experiment group and 
XI science 3 as control group. Design of this research is using nonequivalent control 
group design. The instruments used to measure lesson outcome in cognitive domain 
was multiple choices while affective and psychomotor using observational sheets. 
Data cognitive were analyzed using t-test with 5% false significance, while data for 
affective and psychomotor were analyzed descriptively and using Mann-Whitney 
with 5% false significance. T-test results show that t-count (5,477) were higher than 
t-table (1,688) or (5,477>1,668) which mean there were significant differences. 
Mann-Whitney test results showed that affective domain got significant score of 
0,273 that higher than α = 0,05 (0,273>0,05) which mean there were no significant 
differences. Mann-Whitney test results show that psychomotor domain got significant 
score of 0,110 that higher than α=0,05 (0,110>0,05) which mean there were also no 
significant differences. Descriptively, both lesson outcome of affective and 
psychomotor domain and in very good category. Finally we can conclude that 
animation media have significant influences into lesson outcome of respiratory 
system material in cognitive domain, but in affective and psychomotor domains there 
were no significant influences to students of XI grade science in State Religious High
School 1 of Mataram in academic year of 2014/2015.

Keywords : Animation Media, Lesson Outcomes, Animal Respiratory System.

I. PENDAHULUAN

Teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan  penting dalam 
proses pembelajaran.Kemajuan teknologi  khususnya yang berkaitan dengan 
kemajuan komputer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembaharuan 
dalam dunia pendidikan.  Perkembangan teknologi ini dapat mempermudah siswa 
mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, 
program televisi, gambar, audio, dan lain sebagainya (Sanjaya, 2006). Semua itu 
mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar-
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mengajar, yakni dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator 
dalam pembelajaran.

Guru sebagai fasilitator haruslah lebih berusaha optimal untuk memilih media 
pembelajaran yang  efektif dan efisien untuk pengelolaan materi  dalam kegiatan 
pembelajaran. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, agar hasil belajar di sekolah meningkat. Artinya guru harus bisa 
memanfaatkan kemampuan yang dimiliki serta sarana dan prasarana sekolah yang 
ada. Salah satunya dengan cara menggunakan media pembelajaran. Media 
pembelajaran sangat banyak jenis dan kegunaannya. Guru harus memahami prinsip-
prinsip dan kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan. Sehingga media pembelajaran yang dipilih mampu mempermudah 
siswa untuk menerima materi pelajaran. Untuk itu sangat diperlukan media 
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan  yang tujuannya untuk mewujudkan  
hasil belajar secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan  hasil belajar 
siswa. Di samping itu penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan didasarkan 
atas penelitian yang objektif, sehingga dikaitkan dengan refrensinya terhadap tujuan 
strategi dan bahan ajar.

Kenyataan di lapangan, pemanfaatan media pembelajaran masih terlihat 
belum optimal, seperti  komputer, animasi, LCD, dan lain-lain. Pembelajaran yang 
kurang  divariasikan dengan media yang menarik menyebabkan siswa sering merasa 
bosan, malas,  hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi siswa yakni daya serap 
siswa terhadap pelajaran tersebut menjadi rendah, sehingga hasil belajarnya juga 
kurang memuaskan. Pernyataan ini didukung dari hasil observasi peneliti di MAN 1 
Mataram menunjukkan bahwa pembelajaran Biologi sudah menggunakan media 
slide dengan aplikasi Power Point, namun tampilan slide yang digunakan masih 
terfokus berisi tulisan materi dengan penyajian beberapa gambar saja. Siswa dituntut 
untuk memperhatikan setiap slide, membaca tulisan pada slide, melihat gambar dan 
mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini seringkali membuat siswa cepat bosan 
dan mengantuk, sehingga materi yang disampaikan seringkali tidak dimengerti siswa. 
Berbeda dengan mengajar menggunakan slide yang menampilkan video dengan 
animasi-animasi menarik, gambar yang bergerak, simulasi dan dilengkapi dengan 
suara yang dapat memfokuskan perhatian siswa pada media. Model slide seperti itu 
dapat berupa media animasi. Guru di MAN 1 Mataram masih kurang menggunakan 
media yang akan menarik perhatian siswa untuk belajar dan menguasai konsep 
Biologi tersebut khususnya pada materi sistem respirasi pada hewan.

Berbagai asumsi mengatakan bahwa penggunaan media dalam proses 
pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Menurut
Sadiman, dkk (2009) “Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 
jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar”.  Oleh 
karena itu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan minat siswa. Dengan demikian dalam peroses pembelajaran, 
media animasi sangat diperlukan agar siswa bisa menerima pesan dengan baik dan 
benar.  Khususnya pada materi pelajaran yang terdiri dari serangkaian proses yang 
berlangsung di dalam tubuh hewan.

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media animasi. “Dalam 
pengembangan multimedia peran animasi dapat berupa bagian yang tidak dipisahkan 
dari multimedia itu sendiri dan hanya bagian pelengkap dari program multimedia”
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(Sanjaya, 2006).  Menurut Ariani dan Haryanto (2010) menayatakan bahwa 
“Animasi dapat membantu proses pelajaran karena siswa akan dapat melakukan 
proses kognitif jika dibantu dengan animasi, sedangkan tanpa animasi proses kognitif 
dilakukan kurang maksimal sebab kurang memotivasi dan merangsang daya kognitif 
para siswa. Dalam konteks pembelajaran, animasi adalah salah satu sarana yang 
sangat kreatif dan inovatif untuk mengungkap konsep materi yang disampaikan”.

“Media audio visual (animasi) merupakan media yang berisi kumpulan 
gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi 
dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran
(Furoidah, 2009)”. Menurut Ariani dan Haryanto (2010) menyatakan “keunggulan 
animasi sebagai multimedia pembelajaran adalah : (1) Memvisualisasikan gagasan 
atau khayalan; (2) Menghidupkan suatu yang mati, diam; (3) Menyederhanakan 
proses yang rumit, sulit; (4) Menggantikan atau menirukan benda sebenarnya; dan 
(5) Mempercepat atau memperlambat”.

Materi pelajaran yang diambil dalam penelitian ini adalah sistem respirasi 
hewan yang merupakan salah satu materi biologi yang sulit untuk dipahami oleh 
siswa, karena materi ini berhubungan dengan struktur dan fisiologis tubuh hewan 
serta langsung terjadi dalam tubuh hewan. Siswa diharapkan untuk menguasai dan 
memahami organ–organ yang berperan, fungsi organ, serta mekanisme setiap organ 
dalam sistem respirasi pada hewan, karena pada kenyataannya kita hanya dapat 
merasakan udara yang masuk dan keluar ketika proses respirasi. Materi sistem 
respirasi pada hewan sulit dipahami oleh siswa jika media yang digunakan oleh guru 
masih bersifat konvensional seperti hanya menampilkan gambar yang ada di buku. 
Guru perlu memanfaatkan media pembelajaran seperti media animasi yang bisa 
langsung menggambarkan bagaimana proses pada respirasi berlangsung, sehingga 
siswa bisa langsung membayangkan bagaimana tubuh kita bekerja setiap hari 
khusnya pada sistem respirasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh media animasi terhadap hasil belajar sistem 
respirasi hewan pada siswa kelas XI IPA di MAN 1 Mataram tahun ajaran 
2014/2015”.

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh 
media animasi terhadap hasil belajar sistem respirasi hewan pada siswa kelas XI IPA 
di MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015?” Tujuan yang ingin dicapai melalui 
penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh media animasi terhadap hasil 
belajar sistem respirasi hewan pada siswa kelas XI IPA di MAN 1 Mataram tahun 
ajaran 2014/2015.

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi siswa, dengan meningkatkan 
keterampilan kognitifnya, afektif dan pikomotornya, maka akan mampu menguasai 
materi pelajaran dengan mudah, sehingga hasil belajarnya pun akan semakin tinggi.
Bagi guru, bisa menambah wawasan pengetahuan guru dan dapat menjadi acuan 
atau panduan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran baru, yaitu 
media animasi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar  siswa-siswanya.  Bagi 
Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wacana perubahan bagi 
sekolah dalam pemilihan media pembelajaran yang baik untuk diterapkan dan 
dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga membawa dampak yang 
positif dan optimal bagi proses dan hasil belajar yang diperoleh siswa. Bagi peneliti, 
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hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dan referensi ilmiah dalam 
melakukan kegiatan-kegiatan penelitian lebih lanjut.

2. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah quasi experiment (eksperimen semu). “Jenis 

penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, namun tidak dapat berfungsi 
sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 
pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2010)”. Penelitian ini dilaksanakan pada 
semester genap, tanggal 04 sampai dengan 14 Pebruari  tahun ajaran 2014/2015 di 
MAN 1 Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA 
MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari tiga kelas dengan jumlah 
keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 115 orang siswa. Sampel penelitian 
ini diambil dengan teknik Simple Random Sampling dan yang terpilih menjadi kelas 
eksperimen adalah kelas XI IPA1 dan XI IPA3 sebagai kelas kontrol. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah media animasi dan variabel kontrolnya adalah hasil 
belajar sistem respirasi hewan. Desain penelitian yang digunakan adalah 
Nonequivalent Control Group Design.

Persiapan sebelum penelitian dilaksanakan penyusunan silabus, RPP, dan 
penyusunan instrumen. Instrumen penilaian hasil belajar kognitif adalah tes pilihan 
ganda sedangkan instrumen penilaian hasil belajar afektif dan  psikomotor adalah 
lembar observasi. Sebelum digunakan, instrumen diuji terlebihdahulu validitas dan 
reliabilitasnya.  Uji validitas diuji dengan rumus korelasi Product Moment, dan uji 
reliabilitas dengan rumus Spearman Brown. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 
dua tahap, yang pertama adalah pengumpulan data da yag kedua adalah analisis data. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 
sistem respirasi hewan. Dalam penelitian ini, keadaan yang sengaja ditimbulkan 
adalah peneliti dengan sengaja mengajar menggunakan media animasi untuk 
mengetahui hasil belajar siswa.  Penelitian dilakukan terhadap dua kelas yaitu satu 
kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Sebagai awal, dilakukan pengukuran hasil 
belajar dengan menggunakan pre-test sebagai data pengetahuan awal siswa tentang 
pokok bahasa yang diajarkan. Dalam penelitian ini, perlakuan yang peneliti berikan 
pada kelas eksperimen berupa penggunaan media animasi , sedagkan pada kelas 
kontrol tapa menggunakan media animasi. Di akhir penelitian, untuk mendapatkan 
data akhir, dilakuka post-test terhadap kedua kelas. Variabel dalam penelitian ini 
adalah media animasi dan hasil belajar sistem respirasi hewan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data observasi 
pembelajaran dan data hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara 
statistik untuk mengetahui hasil belajar sistem respirasi hewan ranah kognitif, hasil 
belajar afektif dan psikomotor dianalisis secara statistik dan deskriptif. Sebelum diuji 
secara statistik data terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya, kemudian  
hasil belajar kognitif  dianalisis dengan uji-t dua sampel independen dan hasil belajar 
afektif dan psikomotor dianalisis dengan uji Mann-Whitney  dengan menggunakan 
aplikasi dari program SPSS for Windows release 16.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian Kognitif

Merupakan hasil selisih nilai post-test dan pre-test  pada kelas kontrol 
memperoleh nilai tertinggi 50 dan nilai terendah 0 dengan rata-rata kelas 23,15. 
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Kelas eksperimen memperoleh nilai post-test tertinggi 70 dan nilai terendah 10 
dengan nilai rata-rata 34,77. Visualisasi nilai rata-rata post-test yang diperoleh di 
kedua kelas sampel diperlihatkan pada grafik 1. 

Grafik  1.  Rerata selisih nilai post-test dan pre-test kelas eksperimen dan 
kontrol.

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan selisih nilai post-test dan pre-
test hasil belajar pada taraf signifikan 5%  atau α=0,05 dengan  derajad kebebasan n1

+ n2 -2 = 39+38-2 = 75. Nilai thitung 5,477 lebih besar dari nilai ttabel  sebesar 1,665. 
(5,477>1,668) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat dinyatakan bahwa ada 
perbedaan hasil belajar sistem respirasi pada kelas yang menggunakan media animasi 
dengan kelas yang menggunakan media power point pada  kelas XI IPA di MAN 1 
Mataram tahun ajaran 2014/2015. Berarti penggunaan media animasi berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar  dalam pembelajaran sistem respirasi hewan pada 
kelas XI IPA di MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015.

Penggunaan media animasi dalam pembelajaran materi sistem respirasi 
hewan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 
dari hasil belajar siswa pada kelas kontrol. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
materi yang disampaikan secara lebih jelas dapat meningkatkan pemahaman siswa. 
Materi sistem respirasi pada hewan bisa dirasakan, karena proses tersebut terjadi 
setiap waktu di dalam tubuh, namun tidak bisa diamati secara langsung. Penggunaan 
media animasi dalam pembelajaran memberikan kemudahan bagi siswa dalam 
menerima pelajaran yang bersifat abstrak. Dengan media animasi materi 
pelajaranlebih mudah dipahami, dengan demikian hasil belajar siswa menjadi lebih 
baik. Oleh karena itu, media animasi berkontribusi positif terhadap hasil belajar.

Mayer dan Moreno (2002) mengemukakan bahwa animasi dapat menaikkan 
pemahaman siswa ketika digunakan secara konsisten sesuai teori kognitif pada 
pembelajaran multimedia. Pendapat tersebut memperkuat asumsi bahwa proses 
pembelajaran dengan menggunakan media khususnya media animasi, dimana dapat 
memberikan kemudahan pemahaman siswa, sehingga mampu meningkatkan 
pencapaian hasil belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sudjana dan 
Rivai (2011) yang menyatakan bahwa dengan media animasi, materi akan lebih jelas 
maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai 
dan mencapai tujuan pembelajaran. 

ekperimen kontrol 

Rata-rata selisih post-
test dan pre-test 34.77 23.158
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Penilaian Afektif
Hasil penilaian pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata hasil belajar 

afektif siswa kelas eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 78,53 dan pada 
pertemuan kedua sebesar 80,05. Sehingga rata-rata hasil belajar afektif pada 
pertemuan pertama dan pertemuan kedua sebesar 80,29 yang termasuk ke dalam 
katagori sangat baik. Rata-rata hasil belajar afektif siswa kelas kontrol pada 
pertemuan pertama sebesar 75 dengan katagori baik dan pertemuan kedua sebesar 
80,92 yang termasuk kedalam katagori sangat baik. Rata-rata dari hasil belajar ranah 
afektif pada kedua pertemuan di kelas ontrol sebesar 77,96 yang termasuk ke dalam 
katagori sangat baik.  Visualisasi rata-rata nilai yang diperoleh di kedua kelas sampel 
diperlihatkan pada grafik.2.

Grafik.2.  Rerata nilai afektif kelas eksperimen dan kontrol.

Berdasarkan hasil uji statistik hasil belajar afektif pada taraf signifikan α=5% 
diperoleh hasil perhitungan pada uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan sebesar 
0,723 yang lebih besar dari α=0,05 (0,723>0,05). Dapat dikatakan bahwa, tidak ada 
perbedaan hasil belajar sistem respirasi hewan ranah afektif pada siswa kelas XI IPA 
MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Dengan demikian media animasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar sistem respirasi hewan ranah afektif 
pada siswa kelas XI IPA MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015.

Penggunaan media animasi  tidak  menunjukan adanya perbedaan yang 
signifikan pada hasil belajar ranah afektif. Sebab kedua media pembelajaran baik 
animasi maupun power point sama-sama dapat menarik perhatian siswa. Pada media 
animasi siswa tertarik karena tampilan gambar berwarna-warni serta dilengkapi 
dengan gerakan dan dilengkapi juga dengan efek suara. Pada media power point juga 
dilengkapi dengan desain yang bisa menarik perhatian siswa karena pada power 
point tampilan tulisan maupun gambarnya berwarna dan nampak jelas walapun tidak 
dilengkapi dengan efek suara. Hal ini menunjukkan bahwa kedua media tersebut 
sama-sama berkontribusi positif terhadap hasil belajar afektif siswa. 

Sanjaya (2012) menyatakan bahwa kelebihan dari power point adalah 
pengoperasian dan bentuk tampilannya menarik, serta dapat diintegrasikan dengan 
program Microsoft seperti Word, Excel, Access dan sebagainya termasuk 
diintegrasikan dengan gambar, dan foto. Sadiman (2009) menambahkan bahwa 
kelebihan power point  dalam meningkatkan hasil belajar ranah afektif diantaranya 
adalah : 1) Cara kerja baru dengan power point akan mengakibatkan motivasi kepada 
siswa dalam belajar; 2) Respon pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar 
siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi; 3) Kemampuan untuk 

Eksperimen Kontrol

Rata-rata Hasil Belajar 
Afektif 80.29 77.96
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menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya, yang diistilahkan 
dengan “kesabaran komputer”, tanpa harus menyusun ulang. Manfaat dari  media 
animasi dalam meningkatkan hasil belajar afektif menurut Harun dan Zaidatun 
(2004) menambahkan kelebihan  dari media animasi khususnya ranah hasil belajar 
afektif diantaranya adalah : 1)  animasi digital mampu menarik perhatian siswa
dengan mudah.; 2)  animasi digital juga dapat digunakan untuk membantu 
menyediakan pembelajaran secara maya ; 3) animasi mampu menarik perhatian, 
meningkatkan motivasi serta merangsang pemikiran siswa yang lebih berkesan. 

Untuk mengemati siswa dari segi afektif  digunakan 2 indikator yang 
masing-masing memikiki empat sub-indikator. Ringkasan nilai afektif siswa pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol terangkum dalam tabel 1. dan tabel 2.
Tabel 1. Penilaian Afektif Kelas Eksperimen

Pertemuan 
ke-

Persentase Minat dan Sikap Siswa
Sangat Baik Baik Kurang Baik Buruk

1 38,46 % 56,41 % 5,128 % 0 %
2 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %

Tabel 2. Penilaian Afektif  Kelas Kontrol
Pertemuan 
ke-

Persentase Minat dan Sikap Siswa
Sangat Baik Baik Kurang Baik Buruk

1 31,58 % 55,26 % 13,16 % 0%
2 42,11 % 57,89 % 0% 0%

Berdasarkan data penilaian afektif menunjukkan hasil yang sangat baik pada 
kedua kelas tersebut. Artinya, baik penggunaan media animasi ataupun media power 
point memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan afektif siswa. Jika 
dibandingkan nilai antara kedua kelas ini, terdapat sedikit perbedaan. Pada kelas  
dengan ekperimen menunjukkan angka yang lebih tinggi dibadingkan dengan kelas 
kontrol. Hal ini disebabkan media animasi lebih menarik perhatian siswa. Lee dan 
Owens (2004) menambahkan bahwa, penggunaan animasi dan efek khusus sangat 
bagus dan efektif untuk menarik perhatian siswa dalam situasi pembelajaran baik 
permulaan maupun akhir rangkaian pelajaran. 

Penilaian Psikomotor
Hasil penilaian pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata hasil belajar 

psikomotor siswa pada pertemuan pertama sebesar 79,48 dan pada pertemuan kedua 
sebesar 82,7. Sehingga rata-rata hasil belajar psikomotor pada pertemuan pertama 
dan pertemuan kedua sebesar 81,09 yang termasuk ke dalam katagori sangat baik.  
Rata-rata hasil belajar psikomotor  siswa kelas kontrol pada pertemuan pertama 
sebesar 75 dengan katagori baik dan pertemuan kedua sebesar 79,84 yang termasuk 
kedalam katagori sangat baik. Rata-rata dari hasil belajar ranah afektif pada kedua 
pertemuan di kelas ontrol sebesar 77,42 yang termasuk ke dalam katagori sangat 
baik.  Visualisasi rata-rata nilai yang diperoleh di kedua kelas sampel diperlihatkan 
pada grafik 3.
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Grafik 3.  Rerata nilai psikomotor kelas eksperimen dan kontrol.

Berdasarkan hasil uji statistik hasil belajar psikomotor pada taraf signifikan 
α=5% diperoleh hasil perhitungan pada uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan 
nilai signifikan sebesar 0,110 yang lebih besar dari α=0,05 (0,110>0,05). Dapat 
dikatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar sistem respirasi hewan ranah 
psikomotor pada siswa kelas XI IPA MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015. 
Dengan demikian media animasi tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
sistem respirasi hewan ranah psiomotor pada siswa kelas XI IPA MAN 1 Mataram 
tahun ajaran 2014/2015.

Penggunaan media animasi  tidak  menunjukan adanya perbedaan yang 
signifikan pada hasil belajar ranah psikomotor. Sebab pada kelas eksperimen maupun 
kelas kontrol siswa sama-sama mengerjakan tugas LKS sesuai dengan yang 
diinstruksikan oleh guru.  Media animasi  dan power point sama-sama memberikan 
kesempatan untuk siswa dalam mengemukakan pendapat, menanggapi pendapat serta 
mempertahankan pendapat yang diungkapkan. Dalam kegiatan pembelajaran sistem 
respirasi hewan, kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa adalah mengerjakan LKS 
secara berkelompok. Baik media animai maupun media power point sama-sama 
merupakan media yang bersifat visual yaitu bisa dilihat atau ditampilkan melalui 
bantuan Proyektor LCD. Aktivitas siswa di dalam kelas  baik kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol adalah bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas 
LKS. Jadi baik media animasi maupun power point memiliki kontribusi yang sama 
dalam meningkatkan hasil belajar psokimotor siswa.

Menurut Asih (2011), Power Point adalah aplikasi untuk menyusun 
presentasi. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai 
kalangan, baik profesional, akademisi, praktisi maupun pemula untuk aktivitas 
presentasi. Microsoft Power Point tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga 
memberikan gambaran kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Microsoft 
PowerPoint memungkinkan peserta didik untuk belajar memahami suatu masalah 
dan menyediakan kesempatan untuk melakukan penguatan, memperbaiki kesalahan, 
dan menjelaskan.

Menurut Furoidah (2009), media audio-visual (animasi) merupakan media 
yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan 
pesan-pesan pembelajaran. Media audio visual dapat dijadikan sebagai perangkat 
ajar yang siap kapan pun digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran.

Eksperimen Kontrol

Rata-rata Hasil 
Belajar Psikomotor 81.09 77.42
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Untuk mengemati siswa dari segi afektif  digunakan 2 indikator yang masing-
masing memikiki empat sub-indikator. Ringkasan nilai psikomotor siswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol terangkum dalam tabel 3. dan tabel 4.

Tabel 3. Penilaian Psikomotor Kelas Eksperimen
Pertemuan 
ke-

Persentase Minat dan Sikap Siswa
Sangat Baik Baik Kurang Baik Buruk

1 41,03% 56,41% 2,568 % 0 %
2 58,97 % 41,03% 0 % 0 %

Tabel 4.  Penilaian Psikomotor  Kelas Kontrol
Pertemuan 
ke-

Persentase Minat dan Sikap Siswa
Sangat Baik Baik Kurang Baik Buruk

1 50 % 39,47% 10,53 % 0%
2 47,37 % 52,63 % 0% 0%

Berdasarkan data hasil penilaian psikomotor menunjukkan hasil yang sangat 
baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas ekperimen terlihat ada 
peningkatan hasil belajar pada pertemuan kedua yang mendapat katagori sangat baik 
mecapai 58,79%.  Pada kelas kontrol terdapat penurunan  siswa yang mendapatkan 
nilai sangat baik pada pertemuan kedua yaitu sebesar 47, 37%. Jika dibandingkan 
nilai antara kedua kelas ini, terdapat sedikit perbedaan. Pada kelas  dengan 
ekperimen menunjukkan angka yang lebih tinggi dibadingkan dengan kelas kontrol. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan tugas kelompok LKS menggunakan 
animasi dan power point, siswa tidak banyak menemui kesulitan dan berhasil 
mengerjakan tugas dengan baik. Dengan demikian, penggunaan media animasi dapat 
dikatakan lebih efektif dan dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, 
menyenangkan, sehingga siswa menjadi lebih memahami materi yang disampaikan 
dan memoeroleh hasil belajar yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan pemikiran 
Sahin (2006) yang menyatakan, animasi memberikan kesempatan siswa untuk 
mengamati dunia nyata dan berinteraksi dengannya, memberikan pengalaman, dan 
membantu memecahkan masalah.  Dengan animasi dapat meniru atau replika objek 
sebenarnya sehingga siswa tidak hanya dimotivasi oleh animasi, tetapi belajar 
dengan berinteraksi dengan raplika itu seolah siswa melihat objek aslinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

media animasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar sistem respirasi hewan
ranah kognitif, sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotor tidak berpengaruh 
signifikan pada siswa kelas XI IPA di MAN 1 Mataram tahun ajaran 2014/2015.

Saran bagi guru, perlu menggunakan media animasi  dalam kegiatan 
pembelajaran khususnya pada materi sistem organ yang terjadi dalam tubuh hewan 
yaitu materi kelas XI IPA di tingkat SMA/MA/SMK atau sederajat. Dengan 
menggunakan media animasi guru dan siswa akan dipermudah dalam kegiatan 
pembelajaran. Bagi Peneliti, dapat menerapkan media animasi pada materi pokok 
bahasan yang sama dan sekolah yang  berbeda. Agar hasil belajar lebih maksimal 
perlu dilakukan usaha lain dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti motivasi 
diri siswa, kemampuan siswa, dan faktor dari lingkungan  siswa yang berpengaruh 
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terhadap hasil belajar siswa. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji 
keunggulan dari media  animasi pada bidang studi Biologi.
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